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Llenguatge i pràctica musical

La matèria de llenguatge i pràctica musical aprofundeix en la formació musical
en l'àmbit del llenguatge des de dos vessants: el coneixement i la pràctica, i
proporciona les destreses comunicatives, expressives i creatives que s'apliquen
en el fet musical.

El llenguatge musical, com a acte comunicatiu, se situa en la base de la
pràctica musical, tant individual com en grup. L'aprofundiment en el seu
coneixement possibilita una major capacitat d'expressió, augmenta la capacitat
de gaudir de la música en tots els seus vessants i permet acostar-s'hi amb un
criteri ampli, afavorint la visió crítica i la comprensió d'altres cultures musicals.

Les finalitats de la matèria són diverses i abasten el coneixement i la pràctica
de les destreses musicals, el cant i la interpretació instrumental, l'escolta
significativa i la creació, i la dimensió estètica, social i cultural del fet musical.
Dins el caràcter terminal dels estudis de batxillerat, la matèria continua i amplia
els coneixements i les destreses desenvolupats en etapes anteriors i els aporta
coherència en relació amb la comunicació i la posada en escena. L'alumnat ha
de poder prendre decisions davant situacions molt diverses: participar en
projectes artisticomusicals, donar la seva opinió amb esperit crític i saber
valorar l'esforç en relació amb els resultats. Aquests aspectes tan importants
han de tenir el seu propi espai dins la programació de la matèria, s'han de fer
palesos i s'han de poder avaluar no com una competència a assolir a llarg
termini, sinó com a part d'un procés de millora que cal observar i incentivar. La
motivació compartida, la constància, la pràctica, tant individual com en grup, el
gust estètic i la comprensió de l'exigència dalt de l'escenari s'aniran construint
des d'aquesta base.

La pràctica musical en grup potencia l'autoestima de l'alumnat, que pren
consciència del paper decisiu que té individualment i amb tot el grup. Alhora
implica respecte, participació, corresponsabilitat, habilitats socials, atenció,
memòria, constància, presa de decisions compartida, negociació constant
durant el procés i reflexió crítica. Aquesta dimensió personal, social i
comunicativa del fet musical situa l'alumnat en el centre del protagonisme de la
vida musical del seu entorn, i enriqueix la seva experiència d'expressar i
canalitzar emocions i sentiments.

Competències específiques de la matèria

Les competències específiques de llenguatge i pràctica musical són la
competència artística i cultural, i la competència en la integració de les
tècniques i els recursos dels diferents llenguatges artístics.

La competència artística i cultural implica interpretar i crear, que és l'activitat
artística de primer ordre. Situa l'alumnat en una posició activa davant el fet
artístic i millora la competència de comprensió i gaudi de l'art.

El llenguatge musical augmenta les possibilitats expressives, ja que és un
llenguatge polifònic. Aquesta característica abasta l'escolta, la interpretació, la
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lectura i l'escriptura, i situa l'alumnat davant d'una pràctica i un aprenentatge
específics de la matèria, que no es produeix en cap altra.

La creació musical, contingut preferent de la matèria, situa l'alumnat davant la
tasca d'imaginar de manera abstracta el resultat sonor. L'alumnat anirà
millorant a partir de l'experiència, de l'assaig i l'error, i anirà construint un
pensament musical cada cop més ric i eficient i, per tant, més competent.

L'alumnat, com a intèrpret de músiques d'altres indrets i èpoques, esdevé
testimoni privilegiat de la riquesa i la diversitat cultural del món que habita i així
l'ajuda a comprendre'l. Aquesta pràctica aporta valor a les aportacions musicals
de totes les procedències, pot esdevenir una activitat creativa i de recerca i
reforça la llibertat d'expressió com a valor universal.

La matèria desenvolupa la competència en la integració de les tècniques i els
recursos dels diferents llenguatges artístics, ja que situa l'alumnat davant la
possibilitat del treball per projectes en què s'interaccionen i es coordinen els
diferents llenguatges artístics. Això implica un desenvolupament de la
competència de recerca, del coneixement de les diferents tècniques d'aquests
llenguatges, i del criteri propi, la creativitat i la imaginació per poder triar-los i
relacionar-los.

Contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat

La matèria de llenguatge musical aporta coneixements, destreses i actituds que
contribueixen al desenvolupament de les competències genèriques del
batxillerat.

Tant en la situació d'intèrpret com en la de creador, l'alumnat expressa idees i
sentiments, propis o d'altri, i enriqueix la seva competència comunicativa amb
una dimensió no verbal, que es construeix amb els elements que són propis del
llenguatge musical, com la dinàmica, l'estructura ritmicomelòdica, la textura i el
timbre.

L'enfocament pràctic d'aquesta matèria, tenint en compte que hi ha una relació
molt estreta entre la música i els processos d'identitat social i cultural, i ja que
s'impregna del valor del respecte per totes les músiques, antigues i modernes,
occidentals o d'altres cultures, possibilita la transferència dels aprenentatges
als contextos socioculturals quotidians en què la música forma part, i
contribueix al desenvolupament de la competència en el coneixement i
interacció en el món.

Quant a la competència en autonomia i iniciativa personal, es fa palès que
l'alumnat que interpreta i crea ha de prendre decisions constantment i valorar el
resultat musical de la seva actuació individual i en grup, i també ha d'assumir el
compromís del treball personal i col·lectiu.

Pel que fa a la competència digital, llenguatge i pràctica musical participa en el
seu desenvolupament perquè comporta l'ús dels diferents programes i
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maquinari musical bàsic per a l'escolta, la interpretació, la composició, l'edició,
l'enregistrament i la difusió de produccions musicals.

Pel que fa a la competència interpersonal, cal tenir en compte que l'assaig i el
concert són situacions d'aprenentatge immillorables, on té lloc el treball en
grup, el respecte pel treball individual i col·lectiu, i on s'han de seguir les
indicacions interpretatives de la persona que dirigeix. A l'assaig es valoren els
resultats i les propostes de millora, i en el concert s'expressa tot el treball
realitzat tant d'àmbit tècnic com de musicalitat i alhora s'aprèn a confiar en les
pròpies possibilitats.

Estructura dels continguts

Els continguts de la matèria s'estructuren en tres apartats: interpretació, creació
i destreses musicals.

Els continguts demanen un enfocament de valoració constant del procés de
millora en relació amb l'esforç individual i a l'augment progressiu de
coresponsabilitat amb el grup. La motivació esdevé l'eix d'una pràctica musical
que busca la millora i la formació del gust estètic. Aquesta motivació pels
resultats serà la que donarà sentit a l'estudi individual i a la pràctica diària, amb
constància i autodisciplina.

Els alumnes i les alumnes que toquen i canten junts comparteixen una mateixa
fita, ja que desenvolupen aprenentatges cooperatius basats en la
correspondència, l'ajuda mútua, els criteris i el gust estètic compartits, la
negociació de significats i la responsabilitat.

El coneixement i el domini progressius del llenguatge musical permeten a
l'alumnat enfrontar-se a la tasca creativa i reforcen la seva competència
musical.

Un aspecte comú als tres apartats és l'ús i el domini de les possibilitats de les
TIC i les MAV per a la comunicació del treball realitzat, així com a font de
recerca i de coneixement i com a eina per a la creació, l'expressió i la difusió de
la música.

Connexió amb altres matèries

Els continguts de la matèria llenguatge i pràctica musical tenen connexions
especialment amb les matèries de la modalitat d'arts, concretament amb
l'anàlisi musical, pel que fa a l'educació de l'oïda i la forma musical. També
comparteix continguts amb la matèria d'arts escèniques, ja que la música és un
component rellevant en la dansa i el teatre. La música també és present en la
matèria de cultura audiovisual per les relacions que s'estableixen entre música,
arts plàstiques i el món audiovisual. També comparteix amb la matèria
d'anatomia aplicada els coneixements sobre l'aparell fonador (autonomia i
funcionament).

Així mateix, la matèria de llenguatge i pràctica musical presenta força relacions
amb continguts propis d'algunes matèries comunes, com són l'educació física,
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la llengua i la literatura i la filosofia i ciutadania. En efecte, manté relacions amb
l'educació física pel que fa al control corporal: ritme i pulsació. Amb llengua i
literatura, pel que fa a diversos continguts com la intenció comunicativa,
l'arbitrarietat i la linealitat del signe, i la mètrica i musicalitat del text literari. I
amb la filosofia i ciutadania pel que fa a l'estètica i els contextos religiós i profà
on té lloc la cultura.

Finalment, la matèria e llenguatge i pràctica musical presenta també connexió
amb altres matèries de modalitat del batxillerat, com la física (la física del so);
les matemàtiques (anàlisi d'elements de la melodia, l'harmonia i el ritme, la
mètrica, les qualitats del so); i amb la geografia i la història (cultures i contextos
històrics).

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum

La matèria de llenguatge i pràctica musical proposa un espai molt vivencial en
què la pràctica se situa en la base de l'aprenentatge. És imprescindible comptar
amb la motivació de l'alumnat per superar les dificultats tècniques i/o
conceptuals i per assolir constància en el procés de millora dels resultats
individuals i col·lectius.

La metodologia activa és la que més s'adiu amb aquestes necessitats de
l'aprenentatge. És l'alumnat qui actua i reflexiona sobre el treball a realitzar i
sobre els resultats parcials i finals. També cal considerar la demostració de
models com a font d'informació per a l'aprenentatge, ja sigui del model del
professorat, dels altres alumnes, o de professionals del món musical i artístic
en general.

La interdisciplinarietat es demostra en els diferents projectes i/o produccions
artisticomusicals que poden esdevenir treballs de recerca propis de la
modalitat. Aquests treballs exigeixen una actitud de recerca, competència
específica del batxillerat.

L'avaluació s'ha de concebre com un procés continuat i integral on l'alumnat ha
d'estar informat de les característiques particulars i de la demanda de
constància necessària per a una millora progressiva. El professorat avaluarà no
sols el resultat final .materialitzat en els concerts, escoltes o espectacles. sinó
tot el procés: l'assaig, el treball individual i de grup, la cura de l'instrument i de
la pròpia veu, el gust estètic i totes les actituds que envolten el fet musical.

OBJECTIUS

La matèria de llenguatge i pràctica musical del batxillerat té com a finalitat el
desenvolupament de les capacitats següents:

1. Interpretar en grup o individualment peces musicals, vocals i/o
instrumentals, a partir de la imitació, la memòria, la improvisació, les bases
rítmiques, melòdiques i harmòniques donades, la lectura de partitures o les
composicions pròpies i col·lectives.
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2. Cantar a veus, parlar i declamar utilitzant les possibilitats de la pròpia veu,
músiques i textos de cultures, gèneres i estils diversos, adequant la
interpretació individual a l'acció col·lectiva amb una actitud respectuosa i de
compromís amb el grup.

3. Adquirir un domini de la tècnica vocal i tenir cura de la posició corporal, la
respiració, la ressonància, l'articulació i el fraseig.

4. Conèixer els instruments de percussió, les seves possibilitats sonores i les
del propi cos com a instrument rítmic, i aplicar les tècniques instrumentals
bàsiques per a la interpretació, improvisació i creació musicals.

5. Conèixer i utilitzar els elements del llenguatge musical .ritme, melodia i
harmonia. i les formes musicals simples per a la comprensió, la interpretació
i la creació.

6. Escoltar, interpretar i valorar músiques de cultures, èpoques, gèneres i estils
diversos i identificar elements del llenguatge musical.

7. Dissenyar i interpretar propostes musicals o artístiques on la música es
presenti interrelacionada amb altres arts, cercant el bon gust i el plaer
estètic, amb actitud de recerca, compromís amb els resultats,
responsabilitat escènica i esperit crític.

8. Fer servir els recursos tecnològics per escoltar, interpretar, crear, escriure i
difondre la música.

CONTINGUTS

Interpretació

• Pràctica de la imitació rítmica, melòdica i harmònica.

• Pràctica del cant col·lectiu: a l'uníson, cànons i a veus i l'escolta del conjunt
en la interpretació coral i adequació de la pròpia veu.

• Pràctica de la veu parlada. La declamació de textos teatrals, narratius i
poètics.

• Interpretació individualment i en grup de composicions vocals i/o
instrumentals pròpies.

• Utilització dels instruments amb una tècnica correcta.

• Reflexió i valoració de l'assaig com a activitat bàsica en la interpretació
musical.

• Interpretació d'un repertori musical variat pel que fa a cultures, èpoques,
gèneres i estils diferents.

• Comprensió, atenció i interpretació del gest de direcció.

• Interpretació pública de les obres treballades amb una actitud d'exigència i
de respecte envers l'oient, envers la persona mateixa i el grup.
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Creació

• Expressió d'idees, experiències o sentiments de manera creativa.

• Creació rítmica, melòdica i/o harmònica seguint les estructures formals
simples: lied binari, ternari, frase quadrada, rondó i tema amb variacions i
obstinats.

• Elaboració d'arranjaments de cançons i peces instrumentals a partir dels
coneixements del llenguatge musical adquirits.

• Coneixement i ús de les característiques de l'escriptura a veus: escriptura
vertical, tessitures i equilibri tímbric.

• Utilització de recursos TIC i MAV com a eines per a l'escolta, la
interpretació, la composició, l'edició, l'enregistrament i la difusió d'obres
musicals.

• Recerca i elaboració de projectes artisticomusicals. Connexions entre els
llenguatges artístics.

Destreses musicals

• Coneixement i ús dels elements constitutius del llenguatge musical: ritme,
melodia, harmonia, textura, dinàmica i timbre per a la interpretació i la
creació.

• Coneixement de l'aparell fonador: òrgans, funcions i higiene.

• Exercitació d'una tècnica vocal individual i col·lectiva: posició, respiració,
ressonància i articulació.

• Exercitació i ús de la memòria musical i l'escolta interior.

• Ritmificació de textos poètics i teatrals i de textos escrits per ser cantats.

• Seguiment de partitures a una o més veus.

• Reconeixement dels llenguatges de les músiques de diferents cultures,
èpoques, gèneres i estils.

• Valoració de la pràctica musical com un mitjà de gaudi estètic personal i de
comunicació.

• Valoració del fet musical amb actitud crítica fonamentada en valors estètics,
culturals i socials.

Connexió amb altres matèries

Anàlisi musical

- Educació de l'oïda.

- La forma musical.
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Arts escèniques

- La música en el teatre.

- La música en la dansa.

Cultura audiovisual

- Música i arts plàstiques.

- La música en el món audiovisual.

Anatomia aplicada

- L'aparell fonador: anatomia i funcionament.

Educació física

- El control corporal: ritme i pulsació.

Llengua i literatura

- Intenció comunicativa.

- Arbitrarietat i linealitat del signe.

- Mètrica i musicalitat del text literari.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1. Interpretar amb partitura i de memòria peces instrumentals i/o vocals
treballades de cultures, èpoques, gèneres i estils diferents.

2. Interpretar una peça vocal amb acompanyament instrumental o sense,
demostrant domini de la tècnica vocal.

3. Llegir diferents textos en forma de diàleg, prosa o poesia, demostrant
domini de la tècnica vocal.

4. Interpretar obres per a grup reduït (trio o quartet).

5. Fer arranjaments de cançons i peces instrumentals a partir dels
coneixements del llenguatge musical adquirits.

6. Identificar auditivament estructures ritmicomelòdiques i harmòniques.

7. Interpretar davant el públic les peces treballades.

8. Crear fragments musicals individualment o en grup a partir de premisses
relatives a diferents aspectes del llenguatge musical.

9. Cercar les relacions entre les arts entorn d'una idea per tal de crear una
experiència musical.
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10. Utilitzar de manera autònoma i eficaç els recursos que ofereixen les TIC i
les MAV per a l'escolta, la interpretació, la composició, l'edició,
l'enregistrament i la difusió d'obres musicals.


